Samværsregler
Drenge og piger sover hver for sig
I forbindelse med landsdelsforeningens arrangementer sover drenge og
piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum. Det er i hvert fald
udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes
blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.
På samme måde skal ledere og deltagere som udgangspunkt sove hver for
sig.
Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt deltager-/lederopdelt overnatning. Her er det lederens/den ansvarliges pligt at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til
alle.
Der er adskilte toilet- og badeforhold for drenge og piger
I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som skal overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at
der er stor forskel på den enkeltes grænser – og at det er hensynet til
”den svageste”, der tæller højest.
Derfor skal der være adskilte toiletforhold og badeforhold for drenge og
piger på alle landsdelsforeningens arrangementer.
Desuden bader ledere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, ligesom ledere kun må bade sammen med deltagere (af samme køn), hvis
der er mere end én leder til stede.
Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.
Vi bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog
På alle landsdelsforeningens arrangementer bruger alle, både ledere og
deltagere, et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden
Måde, betyder det at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende – og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer.
Og alle skal være opmærksomme på, at ens bemærkninger ofte bliver
modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Det kan altså sagtens ske, at
det, du siger, bliver opfattet stødende, nedsættende eller krænkende, selv
om de ikke var tænkt sådan. Så overvej, hvordan dine bemærkninger bliver modtaget.
Ledere på landsdelsforeningens arrangementer skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad
også medarbejdere indbyrdes.
Kæresteri mellem en leder og en deltager er ikke tilladt
En leder på et af landsdelsforeningens arrangementer må ikke have et forhold til en deltager på arrangementet. Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to
måtte virke.
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I forhold til samleje er DGI-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens
§ 223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det hedder:
”Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges
adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til
undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.
Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og
erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje”.
Det betyder, at man, når man er leder på et DGI-arrangement, har fået
deltagerne "betroet" til undervisning, og derfor er det ulovligt at have
samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er
også ulovlige – det står i straffelovens § 225.
Det har ingen betydning for lovligheden, at deltageren selv er villig eller
måske selv opfordrer til seksuelt samvær.
Alle ledere er tjekket i Det Centrale Kriminalregister
Til alle landsdelsforeningens arrangementer, hvor der foregår aktivitet for
børn under 15 år, er det et krav, at alle ledere er blevet tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister. Ansvaret ligger hos arrangøren.
Øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer er forbudt
Hverken ledere eller deltagere må medbringe eller indtage øl, vin, spiritus
samt euforiserende stoffer på landsdelsforeningens arrangementer, når
der er deltagere under 18 år.
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Retningslinjer for brug af sociale medier
På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret,
blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone
tilgå hele verden. Det giver nye muligheder for afvikling af aktiviteter. Og
billeder kan deles nemt med medlemskab til et socialt medie.
DGI´s vejledende retningslinjer for brug af sociale medier
Generelt gælder DGI´s øvrige samværsregler som altid også i de sociale
medier. Men som tillæg til disse er nedenstående vedtaget.
 Kontakt må kun etableres af barnet selv. Ledere må ikke opsøge børn gennem
sociale medier.
 Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være DGI-leder også uden for DGI-aktiviteter, og forventes derfor
også gennem sociale medier at leve op til DGI’s værdigrundlag og samværsregler
 På Facebook anbefales det at oprette en DGI gruppe i stedet for at tilføje barnet
/den unge som ven.

Afstande bliver kortere
Afstanden mellem mennesker bliver ganske enkelt kortere, når ny teknologi integreres i dagligdagen og DGI-arbejdet. Det er dejligt, men der er
også faldgruber. Derfor er det vigtigt, at vi som landsdel har et fælles
standpunkt omkring brugen af sociale medier. På den måde kan man forhåbentlig undgå misforståelser og sammen sende et klart signal til forældre og omverdenen.
Nye etiske dilemmaer
Når børn/unge og ledere kommer nærmere hinanden via elektronisk kontakt, vil det automatisk også medføre, at de kommer nærmere hinandens
privatsfære.
Især unge vil have mulighed for at følge med og kontakte den enkelte leder elektronisk. Det er ikke i sig selv et problem, men det kan stille lederen i situation, hvor han skal overveje både sin ”elektroniske opførsel” og
etiske integritet. Er det eksempelvis i orden at seniorerne har adgang til at
se sin leders Facebook-billeder? Svarene er ikke lette, og hver situation er
forskellig. Lederen er dog, også ved sin elektroniske opførsel, en rollemodel, hvad der også stiller krav til lederen om, at han har overvejet sine
handlinger og hvad han har liggende på sin egen profil.
Det er således ikke reglerne for de enkelte sociale mediers adfærd og etik
der nødvendigvis er gældende.
En overtrædelse af det disse retningslinjer vil medføre, at man
ikke længere kan være leder/instruktør i DGI.
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